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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

ITURRIETAKO PARTZUERGOA

Behin betiko onestea auzotarrek onura publikoko 609 mendiko egur aprobetxamenduarengatik 
ordaindu beharreko tasa arautzen duen ordenantza

Partzuergo honek, 2018ko maiatzaren 29ko ohiko bileran, hasierako onespena eman zion 
auzotarrek Iturrietako Partzuergoaren onura publikoko 608 mendiko egur aprobetxamendua-
rengatik ordaindu beharreko tasa arautzen duen ordenantza ezartzeari. Jendaurrean egon den 
artean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, ordenantza behin betiko onesten da. Beraz, Toki 
ogasunak arautzen dituen 41/1989 Foru Arauak 16.4 artikuluan xedatzen duena betetzeko, or-
denantza argitaratzen da, indarrean jar dadin.

Agurain, 2018ko abuztuaren 3a

Lehendakaria
FRANCISCO ALDA SAGASTI

Iturrietako Partzuergoaren onura publikoko 608 mendiko egur aprobetxamenduarengatik 
ordaindu beharreko tasa arautzen duen zerga ordenantza

I. XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua

Arabako Lurralde Historikoko toki ogasunak arautzen dituen foru arauak ezarritakoarekin 
bat etorriz, auzotarrek egur aprobetxamenduarengatik ordaindu beharreko tasa ezartzen du 
partzuergo honek, ordenantza honen arabera. Aplikatuko diren tarifak eranskinean azaltzen 
dira; eranskina ere ordenantzaren atala da. Ordenantza hau Partzuergoaren lurralde osoan 
aplikatuko da (OP 608 mendia).

II. ZERGA EGITATEA

2. artikulua. Zerga egitatea

Tasa honen zerga egitatea da Iturrietako Partzuergoko etxeetarako egur aprobetxamendua, 
aprobetxamendu honen inguruko aspaldiko azturei jarraikiz eta Mendien martxoaren 26ko 
11/2007 Foru Arauak ezartzen duena aplikatuz.

III. APROBETXAMENDUAREN KUDEAKETA

3. artikulua. Kontzeptua

Egur loteak Iturrietako Partzuergoaren mendietako (OP 608 mendia) egurrak dira, haren 
lurraldeko auzotarrek etxean su egiteko erabil ditzaketenak, horretarako eskubidea edukiz gero.

4. artikulua. Onuradunak

Baso aprobetxamenduaren onuraduna izateko honako baldintza hauek bete behar ditu 
sutegi unitate bakoitzaren titularrak:

• Adin nagusikoa, adingabe emantzipatua edo legez gaitua izan behar da.
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• Gutxienez urtebetean egon behar izan da erroldatuta Aguraingo Udalaren udal errol-
dan edo Kontrasta, Uribarri-Harana, Alda, Done Bikendi Harana, Erroeta edo Erroitegiko 
kontzejuetakoan.

• Zinpeko adierazpenean azaldu behar du baso aprobetxamendua bere kontsumorako dela; 
horretarako etxean nahitaez eduki behar du sutegia, tximinia, egur berokuntza edo antzeko 
zerbait. Hori egiaztatzera joan ahal izango dira Partzuergoak edota eskatzailea bizi den erakun-
dearen langileak.

• Iturrietako Partzuergoak ematen dituen egur loteak eskatzaileak bizi diren toki erakundeek 
ematen dituztenen osagarriak dira. Horregatik, eskatzaileek honako egoera hau gertatzen dela 
adierazten duen ziurtagiria aurkeztu behar dute: beren herri basoko egur lotea eskatu dutela eta 
ez dutela loterik eskuratu edo eskuratu duten lotea ez dela izan aski etxeko beharrak asetzeko.

5. artikulua. Eskaerak, epealdiak eta adjudikazioa

Ekitaldi bakoitzean “egur lotea” eska dezakete Iturrietako Partzuergoaren kide diren erakun-
deetan erroldatuta egonik ohiko bizilekua bertan duten pertsona fisikoek.

Sutegi unitate bakoitzak eskaera bat bakarrik aurkez dezake; sutegi unitatea etxe batean bizi 
diren pertsonen multzoa da.

Egur lotea eskuratzeko eskaerak Iturrietako Partzuergoaren bulegoan aurkez daitezke urria-
ren 15etik 30era bitartean, urtero.

Partzuergoak aintzat hartzen eta onartzen dituen eskaerak Arabako Foru Aldundiak baimena 
emateko ezarritakoaren arabera izapidetuko dira.

Egur loteak ordenantza honetako 4. artikuluan ezartzen diren baldintzak betetzen dituzten 
eskatzaileen artean banatuko dira Iturrietako mendilerroan aprobetxamendurako baliagarri 
dagoen egur kopuruaren arabera.

Iturrietako Partzuergoari aurkeztutako egur eskaerek aprobetxamendu horretarako ezarritako 
unadetako aurreikuspenak gainditzen badituzte, lehentasuna emango zaie egurra beharren 
duten sutegiei, honako irizpide hauek kontuan hartuz: sutegiaren errenta edo baliabide ekono-
mikoak (egiaztagiria aurkeztu behar da); etxebizitzaren bizigarritasuna; egurra etxea berotzeko 
erabiltzen den, sutegia edo tximiniaz gainera.

6. artikulua. Aprobetxamenduaren baldintzak

Iturrietako Partzuergoak kontuan hartzen ditu basoaren artapena eta suspertzea, bai eta 
ingurumenaren babesa eta hobekuntza ere, eta horregatik bidezko txosten teknikoak egin on-
doren beretzat gordetzen du bere basoetako egurra su egiteko aprobetxa daitekeela ezartzeko, 
eta egurraren zenbatekoa eta aprobetxamendu sailak non dauden finkatzeko eskubidea.

Aprobetxamenduak ezartzean arreta handiarekin aplikatuko dira ES2110022 “Entzia” KBEko 
ekosistemak eta biodibertsitatea artatzeko ezarrita dauden irizpideak, eta aintzat hartuko da 
onura publikoko 608 mendiaren antolamendurako planean ezarritakoa.

Iturrietako Partzuergoak baimena eskatuko dio Arabako Foru Aldundiari su egiteko baso 
aprobetxamenduak egiteko urteko aprobetxamenduen planaren barruan.

Iturrietako Partzuergoaren onura publikoko 608 mendiko egur loteen aprobetxamendua 
eskatzaileak bizi diren Partzuergoko erakundeek ematen dituztenen osagarriak dira. Beraz, 
aprobetxamendu hauek ezin dira nagusiak izan.

Auzotarrek egurra sutarako aprobetxatzeko, Arabako Foru Aldundiak ezartzen dituen 
baldintza teknikoak bete beharko dituzte.

Iturrietako Partzuergoak gehienez 8.000 kiloko egur lote bat emango dio sutegi unitate 
bakoitzari, basoaren egoera eta ahalbideak kontuan hartuz.
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Arabako Foru Aldundian basoen arloko eskumena daukan sailak izendatutako teknikariek 
adieraziko dute zer zuhaitz erabil daitezkeen sutarako egurraren aprobetxamendurako.

Egur lote bakoitzean adierazi eta adjudikatutako zuhaitzak profesional gaituek moztu be-
harko dituzte.

Profesionalek urriaren 15etik martxoaren 31ra bitartean moztuko dituzte zuhaitzak, geldialdi 
begetatiboan.

Egurra uztailetik irailera bitartean atera behar da edo, gehienez ere, hurrengo aldi begeta-
tiboa hasi baino lehen.

Egurketa enpresak loteak zamalekuan uzten baditu, aprobetxamenduaren adjudikaziodu-
nek noiznahi hartu ahal izango dituzte urtean zehar; nolanahi ere, lanak AFAren basozainaren 
kontrolpean egin behar dira eta zoruan eta bideetan ezin da utzi gurpil arrastorik hezetasuna 
dela eta.

Egur aprobetxamendua ezin da besterendu, hau da, egurra norberaren kontsumorako da. 
Beraz, debekatuta dago trukatzea, bai eta saltzea, lagatzea eta osorik edo zati bat kargatzea ere.

7. artikulua. Ibilgailuen sarrerak eta bideak

Agurra ateratzeko orain dauden bideak erabiliko dira, edo Partzuergoaren eta Arabako Foru 
Aldundiaren arduradunek ezartzen dituztenak.

Gurpil markarik utziko ez den egunetan joan behar da egur bila; ez da markarik utzi behar 
ez bide nagusian ez egurra basotik bide nagusira eramateko bideetan.

Bideak garbi utzi behar dira, adarrik gabe, ibilgailuak sartu ahal izateko moduan.

8. artikulua. Betebeharrak

Aprobetxamenduaren onura jasotzeko, ezinbestekoa da eskatzaileak eta beraren sutegi 
unitateko gainerako kide guztiek egunean edukitzea Partzuergoaren eta bizi diren toki erakun-
dearen zergak eta tasak eta zerga betebeharrak.

Onuradunek adjudikatutako produktu guztiak atera behar dituzte ezarritako epealdiaren 
barruan.

Egurra ateratzean eta garraiatzean ezin zaie kalterik egin gainerako zuhaitzei, ez inguruneari, 
ez bideei.

Egurra ateratzeko epealdia amaitutakoan atera gabeko produktuak mendiaren jabetza 
daukan erakundearen esku geratuko dira; adjudikaziodunak haien gaineko eskubidea galduko 
du eta ez du edukiko kalte ordainik jasotzeko eskubiderik.

Adjudikaziodun batek ez baditu betetzen aprobetxamendurako ezarritako arau guztiak, hu-
rrengo ekitaldian ezin izango du aurkeztu eskaerarik. Gainera, baliteke zehapena ere jasotzeko, 
bidezkoa bada.

9. artikulua. Arau hausteak

Basogintza urtean ez bada egurra ateratzen eta ez badago hori justifikatzen duen arrazoirik, 
hurrengo urtean egurketa aprobetxamendua eskuratzeko eskubidea galduko da.

Zehapena indarrean dagoen artean egur lotea eskatzeko eskubidea berreskuratu ahal izango 
da, baldin eta hura galtzea ekarri duen egoera zuzentzen bada.

Ordenantza honetan ezartzen diren betebeharrak ez betetzea arau haustetzat joko da.

Arau hausteak kalifikatzeko eta zehapenak ezartzeko, Mendien martxoaren 26ko 11/2007 
Foru Arauak bigarren kapituluan xedatzen duena aplikatuko da.
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10. artikulua. Arau hausteen sailkapena

1. Arau hauste arinak dira: sutarako egurra moztea, ebakitzea edo eskuratzea baimenik edo 
lizentziarik gabe edo ordenantza honetan edo emandako baimenean ezarritako baldintzak bete 
gabe.

2. Arau hauste astunak dira: arau hauste arinak behin eta berriro egitea.

3. Oso arau hauste astunak dira: arau hauste astunak behin eta berriro egitea.

11. artikulua. Zehapenak eta isunen taula

1. Aurreko artikuluan aipatzen diren arau hausteengatik honako isun hauek ezarriko dira:

a. Arau hauste arinak: 30 eta 250 euro bitarteko isuna.

b. Arau hauste astunak: 251 eta 1.000 euro bitarteko isuna.

c. Oso arau hauste astunak: 1.001 eta 10.000 euro bitarteko isuna.

Isunen zenbatekoak aldizka eguneratuko dira ekonomiaren bilakaeraren proportzioan.

2. Isunen zenbatekoa mailakatzeko honako kontzeptu hauek hartuko dira kontuan: 
erantzulearen inguruabarrak; intentzionalitatea; nola jardun duen eta zenbateko onura esku-
ratu duen; arau haustearen garrantzi soziala; egin duenak basoaren, lurren eta uraren egoera 
ekologikoan eduki duen eragina; egindako kaltearen edo narriaduraren itzulezintasuna; Men-
dien 11/2007 Foru Arauak ezartzen dituen zehapenetako bat merezi duten arau hausteak behin 
eta berriro egitea.

Zehapena edo isuna murriztu ahal izango da, baldin eta arau hausleak arau haustearen 
ondoriozko egoera zuzentzen badu errekerimenduan adierazten den epealdian.

3. Isunarekin batera honako zehapen osagarri hauek ere aplikatu ahal izango dira:

a) Lizentzia baliogabetzea edo arau haustea gertatu den jarduerak egiteko gaitasuna ematen 
duen titulua iraungitzea.

b) Lortutako baso produktuak konfiskatzea.

11. artikulua. Preskripzioa

Arau hauste arinen zehapenak urtebeteren buruan preskribatuko dira, arau hauste astunenak 
bi urteren buruan eta oso arau hauste astunenak hiru urteren buruan.

Zehapena preskribatzeko igaro beharreko aldia hura ezartzen duen ebazpena irmo bihurtu 
eta hurrengo egunetik aurrera hasiko da zenbatzen.

Interesduna jakinaren gainean dagoela, betearazpen prozedura hasteak preskripzio aldia 
etengo du. Zehapena ezarri zaionari egotzi ezin zaion arrazoi batengatik prozedura hori bi hila-
bete baino luzeago geldirik badago, berriro ere preskripzio aldia zenbatzen hasiko da.

IV. KUOTA

Egur loteen prezioa, Arabako Foru Aldundiak ezarritako gutxienekoa kontuan hartuz, honako 
hau izango da: 150,00 euro loteko, mozketa kostua barne.

Tasa hau Iturrietako Partzuergoaren Batzar Orokorrak eguneratu dezake.

Egur loteen aprobetxamenduaren zenbatekoa eskaera aurkeztu aurretik ordaindu behar da.

V. AZKEN XEDAPENA

Ordenantza hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean, eta inda-
rrean jarraituko du aldatzea edo indargabetzea erabaki arte.
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